
شيخنا قال أحد الفقهاء اهللا أعلم إنه ابن العريب املالكي قال إن  ...يف األصل سألت سؤاال  السائل :

  . ...قال إن هذا من العام املخصوص ، خصص حبديث  ( كل بدعة ضاللة )حديث 

  أي حديث ؟ : الشيخ

  احلديث هذا قال هذا من العام املخصوص ( كل بدعة ضاللة ) السائل :

  خمصوص أي نعم الشيخ :

، طبعا حنن نعرف أن مذهبك خمالف للقول هذا فما ترد  ( من سن سنة في اإلسالم )حبديث  السائل :

  على هذا العامل هذا جزاك اهللا خريا ؟

  زمان رددنا عليه هذا القول الشيخ :

  . ...ما كنت موجود شيخنا  السائل :

  ما نسوي لك  الشيخ :

  . ... السائل :

عندنا يا أخي أشرطة حول هذا احلديث بعضها مطول جدا ومبسط وبعضها خمتصر كاألمس ، إذا  الشيخ :

 ( كل بدعة ضاللة )تذكرنا املناسبة اليت جاء احلديث فيها ، اتضح بطالن ختصيص عموم قوله عليه السالم 

 ذا احلديث لكين أشعر بأن املسألة حتتاج إىل شيء من التفصيل ،وأنا أسرتيح إىل مثل هذا التفصيل ،ولو

أنه غريي ميل من تكراره أسرتيح ملثل هذا التفصيل ، ملا فيه من فائدة لغريي ، إذا كان غريي يتحملين ، فإذا 

  عندك استعداد للتفصيل حىت أفصل لك ما رأيك ؟

  ريد راحتك إن شاء اهللا يعين باختصار غري متعب لك .شيخنا ن السائل :

  شيخنا . ...احلليب : فّصل وحنن 

  أنا قلت لك أنا أسرتيح هلذا التفصيل  الشيخ :

  . ... السائل :

  طيب الشيخ :

أوال مناسبة احلديث كما جاء يف املصدر الذي يعزى إليه احلديث دائما وأبدا  وهو صحيح مسلم  الشيخ :

( كنا جالسين مع النبي صلى اهللا ده الصحيح عن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال يرويه بإسنا
عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار ، متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ، 

أي أسفا وحزنا على فقرهم مث خطب الصحابة  فلما رأءهم رسول صلى اهللا عليه وسلم تمعر وجهه )

يَـُقوَل َرب َلْوَال َأخْرتَِني إِ ال فق ْبِل َأْن يَْأِتَي َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَ َناُكْم ِمْن قـَ َلى َأَجٍل َقرِيٍب (( َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقـْ



( تصدق رجل أي ليتصدق رجل بدرهمه بديناره ، مث قال عليه السالم َفَأصدَق َوَأُكْن ِمَن الصاِلِحيَن ))
وذكر أشياء أخرى حضا للصحابة على الصدقة ، فقام رجل من احلاضرين ورجع  بره بصاع شعيره )بصاع 

وهو حيمل يف طرف ثوبه ، ما تيسر له ، من الصدقة ووضعها أمام الرسول عليه السالم فلما رأى أصحابه 

ة ، فاجتمع أمام عليه السالم ، الذين حوله ما فعل صاحبهم ، قام كل منهم ليعود مبا تيسر له من الصدق

الرسول عليه السالم ، كأكوام اجلبال من الصدقات ، فلما رأى ذلك عليه الصالة والسالم ، تنور وجهه كأنه 

مذهبة كالفضة املطلية بالذهب فرحا وسرورا باستجابة أصحابه عليه السالم ألمره إياهم بالصدقة مث قال 

جرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، دون أن ( من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أذه املناسبة 
ينقص من أجرهم شيء ، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة فعلية وزرها ، ووزر من عمل بها إلى يوم 

، اآلن املناسبة بعد إن مسعتموها تتأكدون معي بأنه ليس هناك  القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء )

، كل ما يف األمر أن الرسول  ن ابتدع في اإلسالم بدعة حسنة )( بمبدعة حدثت حىت يفسر احلديث 

أمرهم بالصدقة ، وقد كانت الصدقة مأمور ا ، قبل هذه احلادثة ألن اآلية كانت نزلت ، فإذن هذا الرجل 

األول ، ما ابتدع يف اإلسالم  بدعة حسنة ، ولكنه فتح طريقا كان مغلقا عمليا كان أصحاب النيب صلى اهللا 

ه وسلم متجاوبني معه عليه السالم يف موعظته ولكنهم مل يتنبهوا إىل أن هذا التجاوب جيب أن يقرتن علي

( من سن اإلسالم معه العمل ، ففتح باب العمل ، ذلك الرجل األول ،فلما تبعه من اتبعه قال عليه السالم 
راب الفقراء فإذن اذا نظرنا فقط ما هي السنة  احلسنة هنا ؟ هي الصدقة ،بالنسبة هلؤالء األع سنة حسنة )

، ألنه ليس يف احلادثة بدعة ( بمن ابتدع في اإلسالم بدعة حسنة )إىل هذه املناسبة ، بطل تفسري احلديث 

وقعت ، وكنت أقول وال أزال أقول يستحي رجل أعجمي مثلي ، ألباين ، أن يقول مبناسبة مثل هذه احلادثة 

ظ الرسول وإمنا اللفظ الذي هم ينحرفون إليه ، يف تأويلهم للحديث حيث ال بدعة فيها ، أن يقول ليس لف

، استحي أنا ، وأنا الرجل األلباين األعجمي ، أن أقول من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ، ألن اجلمهور 

سيقولون يا شيخ ما الذي تقوله أين البدعة هنا ؟ هنا ال بدعة إذن أنت خمطيء ملا تقول من ابتدع يف 

م بدعة حسنة ، ولكنين إذا نطقت بلفظ الرسول ال أحد جيرؤ على ختطئيت ألن السنة احلسنة تنطبق اإلسال

عل فعل هذا الرجل ملاذا ؟ ألن الصدقة حسنة بال شك معروفة حسنها شرعا ، فهو مل يأت بشيء كل ما 

وأجر من عمل به إىل  يف األمر إنه انطلق قبل أي إنسان آخر فاقتدى الناس اآلخرون داه ، فكان له أجره

يوم القيامة ، وحينئذ يكون هذا احلديث مطابقا هلذا املعىن أو ذا التفسري الصحيح ، للحديث اآلخر وهو 

إىل آخر احلديث إذن ليس من دعا إىل بدعة  ( كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة )ايضا 

عليه السالم إليه ، هذا إذا وقفنا عند سبب ورود  ،وإمنا دعا إىل سنة حسنة أو إىل هدى هدانا الرسول



احلديث ،وأنا أذكر يف هذه املناسبة فائدة علمية ،يقول علماء التفسري ، إذا عرف سبب نزول اآلية ، فهم 

نصف معىن اآلية ، والنصف الثاين يفهم من األسلوب العريب ، أنا اقتباسا من هذا القول التفسريي أقول إذا 

د احلديث ، انكشف لنا نصف معناه مث علينا باللغة ، أن نتمم الفهم للمعىن اآلخر ، هذا عرفنا سبب ورو 

( فيمن سن سنة حسنة وفيمن سن املعىن للفهم اآلخر اآلن ، أنا أسلك فيه ، فأقول احلديث له شطران 
رع ؟ ال شك أن ، ما هو طريق معرفة السنة احلسنة ، ومعرفة السنة السيئة ؟ أهو العقل أم الش سنة سيئة )

اجلواب سيكون إمنا هو الشرع ، إذن فال يستقل العقل أن يقول يف أمر حادث ، إا سنة حسنة إال بدليل 

من الشرع ، كما انه ال يستقل العقل ، وال يستطيع أن حيكم يف أمر حادث بأنه سنة سيئة إال بدليل الشرع 

نفرتض  ( من سن في اإلسالم سنة حسنة )ديث ، إذن مرجعنا أوال وآخرا إىل الشرع من قال يف هذا احل

أن هذا الشيء حدث فعال ما كان يف زمن الرسول لكن وصفنا هلذا األمر احلادث بأنه حسن أو سيء ، ال 

بد له من ماذا ؟ من دليل يف الشرع يساعدنا ، على أن نعمل مراجعة يا ترى هذا حسن أم سيء ؟ الشرع 

فة بسيطة جمرد حدوث الشيء ، بعد إن مل يكن يف الزمن األول ، ال يلزم إذن هو احلكم ، وهنا ال بد من وق

منه أن يكون حسنا يف ذاته ضرورة أو أن يكون سيئا فقد يكون مباحا ككثري من الوسائل ، اليت جدت يف 

ا حسنة أو إا العصر احلاضر ، ومل تكن يف زمن الرسول عليه السالم ، فنحن ما نقول عنها ، قوال عاما إ

سيئة ،وإمنا نزا مبيزان الشرع ، وخلينا نضرب بعض األمثلة ملا وقع قدميا بعد الرسول وما يقع اليوم ، فيما 

بعد الرسول عليه السالم ، وهذه من شبهات املبتدعة ، أن الصحابة مجعوا القرآن يف زمن أيب بكر مث عمر ، 

وال شك ، فإذن هذا اجلمع هو أمر حادث ،  مث عثمان ، هذا اجلمع مل يكن يف عهد الرسول عليه السالم

( هل من شك يف ذلك ؟ مجع القرآن يف صحف ، أمر حدث بعد وفاة الرسول عليه السالم ، فهل نقول 
( من سن نقول ابتداء ما نقوله، لكن ننظر إىل احلديث السابق ،  كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار )

ن أن نزن هذا احلادث مبيزان الشرع ، فإن أعطانا الشرع اجلواب فنحن علينا اآل في اإلسالم سنة حسنة )

أنه حسن ، قلنا إنه حسن ، وقلنا ملن ابتدأ هذه احلسنة له أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة إىل آخره 

، فاآلن هل من مسلم يعتقد أن ترك القرآن كما كان يف أول أمره ، موزعا يف الصحف ويف العظام يف كل 

يلة كانت متيسرة يومئذ أن يكتبوا ورقة شجر ، أو مثال جلد غزال أو غنم أو أي شيء ، املهم أن يكتب وس

بأي وسيلة للمحافظة على القرآن الكرمي ، فالصحابة بعد أن وجد املقتضي جلمع القرآن كما هو مذكور يف 

عركة اليمامة بني الصحابة صحيح البخاري ، وأظنكم تذكرون ذلك جيدا حينما استحر القتل بالقراء يف م

وبني جيش مسيلمة الكذاب جاء بعض األصحاب ليقول يتحدث مع عمر بن اخلطاب أظن أول ما جاء ، 

" إن القتل قد استحر أي اشتد يف القراء ، فقتل منهم عدد وفري فنخشى أن يذهب  القرآن بذهاب ليقول 



، فعمر بن  قبل أن نفقد القرآن مبوت محلة القرآن "محلته ، وهم القراء ولذلك فأنا أقرتح أن جيمع القرآن ، 

اخلطاب اقتنع ذا االقرتاح وإذا عمر بن اخلطاب ،وهذا أول خطوة تنبه اإلنسان لكون هذا العمل ليس فقط 

يعين بدعة بل هو أمر واجب ،ولو أنه حدث بعد الرسول فشرح اهللا صدر عمر ، هلذا الرأي فنقله بدوره ، 

ق رضي اهللا عنه ، فشرح اهللا أيضا صدر أيب بكر الصديق ملا شرح اهللا له صدر عمر بن إىل ايب بكر الصدي

اخلطاب ، أي اتفقا اخلليفتان الصحابيان اجلليالن على أن مجع القرآن بسبب املناسبة من اشتداد القتل يف 

نه من القراء الصحابة القراء منهم ، جيب مجع القرآن حىت ال يضيع كان هناك زيد بن ثابت رضي اهللا ع

الذين كانوا يكتبون القرآن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأرسلوا خلفه ، وعرضوا عليه هذه الفكرة اليت 

" كيف تفعلون شيئا اتفقا عليها أبو بكر وعمر فقال هلم وهنا العربة على املبتدعة الضالني هؤالء ، قال هلم 

 أكرب  مجع القرآن خيشى هذا الرجل ، أن يكون إحداثا يف اهللا ما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "

يعين أخذوا وأعطوا معه وهذا شيء  " فما زاال يب "الدين ، ألن الرسول عليه السالم مل يفعل ذلك ،قال 

ضروري إذا ما فعلنا ضاع القرآن ضاع الدين ضاع اإلسالم إىل آخره ، فما زاال يب حىت شرح اهللا صدري ،ملا 

له صدر أيب بكر وعمر وبدأ هو جبمع القرآن ، فيلتقي مع الصحابة ويسأل ما عند فالن وفالن من  شرح اهللا

الصحابة إىل آخره ، فجمعوا القرآن هذا اجلمع ال شك أنه أمر حادث ، ما كان يف زمن الرسول ، فهل هو 

اذا ؟ ملا هو معلوم بدعة ؟ وبدعة ضاللة ؟ اجلواب لغة هو بدعة شرعا هو واجب ،و ليس ببدعة ضاللة مل

، احملافظة على دين اإلسالم ال ميكن إال  " ما ال يقوم الواجب إال به فهو واجب "عند العلماء من قوهلم 

باحملافظة على القرآن وأنتم تعلمون اآلن يف هذا  الزمان دندنة املبشرين والكفار مجيعا ، حول إبعاد املسلمني 

" ما دام هذا قال ناصحا للدولة الربيطانية  -ويرمحك اهللا  -نيني عن قرآن رم ، حىت أحد كبار الربيطا

هذه حقيقة فإذن قيام الصحابة  القرآن بني ظهراين املسلمني فلن تستطيعوا أن تنحرفوا م عن دينهم "

األولني بإمجاعهم على مجع القرآن وأن كان هو لغة حدث بعد أن مل يكن ولكنه ليس حدثا ،وبدعة شرعية 

جيرنا أيضا أن نذكر بكلمة عمر بن اخلطاب ، مبناسبة إحياء صالة اجلماعة يف صالة القيام بالرتاويح ، وهذا 

ال يعين البدعة الشرعية ، ألنه يعلم أن الرسول عليه السالم ، شرع أو  " نعمت البدعة هذه "حينما قال 

هو يعين إنه هذه بدعة ، بسبب سن للناس إحياء صالة القيام مجاعة بفعله ،وبقوله عليه السالم، ولذلك ف

انقطاع الصحابة بعد الرسول ، ويف زمن أيب بكر سنتني ونصف خالفته وما ندري كم مضى عمر وهو 

مشغول ايضا بالتمكني للخالفة ، هذه الربهة كانت الصالة هذه قد أميتت بعد الرسول عليه السالم ، فهو 

شرعية ، فهذا اجلمع للقرآن هو صحيح حادث ، ولكن أحياها ، فإذا هذه البدعة بدعة لغوية وليست بدعة 

ليس بدعة ضاللة من أين عرفنا هذا ؟ من األدلة الشرعية هنا نقف قليال نقول هلؤالء املبتدعة حينما يقولون 

هذه البدعة يا اخي بدعة حسنة ، معليش ممكن تكون بدعة حسنة، مبعىن سنة حسنة مثل مجع القرآن ما 



أخي ما فيها ، هذا معناه ألقى سالحه ،ما فيه عنده دليل ألنه جلأ إىل إيش ؟ عكازة الدليل ؟ يقول لك يا 

العاجز ، يقول لك ما فيها ؟ قولك ما فيها عم حتكي بالعقل ، أم بالنقل ؟ ما فيها لو صلينا املغرب أربع 

أن تقول هناك فيها  ركعات والصبح أربعة أو ثالثة ؟ ها هذا ما جيوز ملاذا ما جيوز ؟ للسبب نفسه ، مينعك 

كيف ما فيها فيها استدراك على الشارع احلكيم ، فإذن هل كل إنسان يريد أن يقول يف أمر حدث بعد إن 

مل يكن ، وهو قربة إىل اهللا عز وجل ، ال بد أن يأيت بالدليل من الشرع ، يثبت ذا الدليل إنه هذا احلادث 

بدعة حسنة ، ملاذا ؟ ألنه قام الدليل الشرعي على ذلك ،  قربة وعبادة ، وحينئذ نتسامح معه ونقول ، هذه 

كما حنن أتينا بالدليل الشرعي على مجع القرآن ، مثال آخر ، وهذا مهم بالنسبة لبعض إخواننا الذين قد 

يأخذون املبدأ مبدأ عاما فيظنون أن كل شيء حدث بعد الرسول ، بكون بدعة مثل املدارس اليت يعلم فيها 

لشريعة ، بل والعلوم األخرى اليت حتتاج إليها األمة ، كأمة إىل آخره ، فهذا كله يدخل حتت الناس علوم ا

، مثال آخر  مما وقع قدميا ، نعرف أيضا من سرية  " ما ال يقوم الواجب إال به فهو واجب "هذا الباب 

ايف إقرار الرسول السلف أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخرج اليهود من خيرب هذا اإلخراج ظاهره ين

إياهم على خيرب على شرط املناصفة شطرين : شطر هلم مما حيصد من الثمار وشطر للرسول عليه السالم 

" ومات الرسول وهم هكذا وجاء أبو بكر وهم هكذا ، وعمر يال كما يقولون عندنا يف سوريا قالوا لليهود 

ملوا ويال ، فأخرجهم هذا اإلخراج كجمع أخرجوا من خيرب خذوا ما تستطيعون أن حت يال ظهرك بالك "

القرآن متاما ، حدث بعد الرسول عليه السالم هل هذا احلادث هو سنة حسنة ، أم سنة سيئة ننظر فنجد 

األمر هنا كاألمر هناك يف مجع القرآن متاما أي كما أننا وجدنا هناك دليال بل أدلة أنا ضربت صفحا عن 

ألمر كذلك ، ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما أقر اليهود على ذكرها اختصارا جند هنا أيضا أن ا

( نقركم فيها خيرب بعد أن فتحها عنوة ، بالسيف بشروط كان من شرطه عليه السالم ، عليهم يف ذلك قوله 
ا ، نقركم فيها ما نشاء وخلفاء الرسول عليه السالم هم الذين ينفذون أحكامه فرأى عمر ونعم م ما نشاء )

رأى أن خيرج اليهود من خيرب فنفذ هذا الشرع ، فأخرجهم ومل يكن مناقضا للشرط ، بل هو منفذ لشرط من 

تلك الشروط وخباصة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من وصاياه يف آخر رمق من حياته عليه السالم كما 

،وأخرجوا اليهود من جزيرة ( لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد جاء يف األحاديث الصحيحة  
، فإذا هو نفذ أمرا نبويا عاما ، وشرطا كرميا كان الرسول عليه السالم قد شرطه على اليهود إذن  العرب )

هذا األمر احلادث ليس بدعة منكره ، بل هي سنة حسنة سنها ، ألنه أحيا أمرا نبويا ، وعلى ذلك فقس 

رأيت أمرا حادثا ،و قام الدليل الشرعي على شرعيته وعلى العكس فقف ، على ذلك فقس مبعىن كل ما 

سواء كان يف حدود الواجب أو ما دون ذلك ، فهو شرع ، وهو سنة حسنة ، ألنه قام الدليل الشرعي على 

حسنه وعلى العكس  كما قلت فقف أي كل بدعة حدثت بعد الرسول عليه السالم ويراد زيادة التقرب ا 



( كل ع ، حيسنها فحينئذ اضرب ا عرض احلائط ، فإا تدخل يف املبدأ العام ، إىل اهللا وال دليل يف الشر 
( كل ، وعلى ذلك نقول هلؤالء املبتدعة الذين يضربون عموم احلديث  بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار )

، نقول أبدا  ( من سن في اإلسالم سنة حسنة )، مبا يظنون من خصوص حديث   بدعة ضاللة )

األول ال يزال على عمومه ،واحلديث الثاين ال يناقضه بل هو التشريع الشرع يقول هذا حسن فهو احلديث 

حسن والشرع يقول هذا قبيح فهو قبيح ،والقول الذي ينحو إليه املبتدعة ، حينما يقولون يا أخي ما فيها ؟ 

ن من املعلوم أن هناك هذا مذهب اعتزايل لو كانوا يعلمون ما يقولون ، وما خيرج من أفواههم ذلك أل

اختالفا جذريا بني أهل السنة وبني املعتزلة ، أهل السنة يقولون احلسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه 

الشرع ، املعتزلة يقولون ال يقولون كما هو منقول عنهم يف كتب الكالم والفرق بالتحسني والتقبيح العقليني ، 

فهو قبيح ، إذن هؤالء معتزلة ، وهم يّدعون أم حياربون  ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل

االعتزال وهم ميشون مشية املعتزلة متاما ، حينما يقولون يا أخي ما فيها ؟ إذن هو حسن بعقله املسلمون 

( كل من اّدعى بأن هذه بدعة ليسوا على هذا ، املسلمون احلسن ، ما حسنه الشارع ، لذلك حنن نقول 
فإن جاء بالربهان كما جئنا حنن آنفا بالدليل  (( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ))له نقول  حسنة  )

على املثالني السابقني أن أبا بكر  وعمر من جهة ، ملا مجعوا القرآن وعمر ملا أخرج اليهود من جزيرة العرب 

يّدعونه بأنه بدعة ، بدليل  ، ما أتوا ببدعة ضاللة ،وإمنا نفذوا حكما شرعيا ، فإن فعل هؤالء وأتوا على ما

شرعي ، نقول هلم بارك اهللا يف بدعتكم هذه ، لكن ننكر عليكم استعمالكم اللفظة ، لفظة البدعة عليها ، 

فأنتم تتناقضون حينما تطلقون عليها بدعة ما دام أن  ( كل بدعة ضاللة )ألن الرسول عليه السالم يقول 

نقول أن ما فعله أبو بكر وعمر من مجع القرآن ، وما  فعله عمر الشرع ،قام بدليل أنه مشروعة ، فهل حنن 

نفسه من طرد اليهود من جزيرة العرب ، هذه بدعة !؟ حاشا هللا ، فإذا هذا احلديث حجة عليهم من 

جوانب عديدة ، أوال : سبب الورود كما ذكرناه وهم جيهلونه ، ثانيا : نقول هلم إن احلديث حيمل يف طواياه 

كيف نعرف البدعة احلسنة ؟ بالدليل   ( من سن في اإلسالم سنة حسنة )م ، ألنه يقول احلجة عليك

الشرعي هاتوا الدليل وانتهى األمر ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة ، بالدليل وإال كذلك هكذا بالعقل كما 

علي أجبتك إن شاء ل (( قضي األمر الذي فيه تستفتيان ))فعلوا بالسنة احلسنة ؟ بالدليل ،وانتهى األمر و 

  اهللا عن سؤالك  ؟

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  . ...احلليب : 

  تفضل الشيخ :



  شيخنا جزاك اهللا خريا يعين الكالم مطول أكثر من كل املرات السائل :

  أي نعم الشيخ :

  . ...لكن الستيفاء البحث يف نقطتني  السائل :

  هذا من أجل مسّي هذا نعم .  الشيخ :

  

: شيخنا الستيفاء البحث حىت يكون يعين جامع مانع كما يقال ، يف نقطتني أيضا يرتدد ذكرهم  يف  احلليب

( كل بدعة ضاللة وكل هذا الباب ، النقطة األوىل : قضية العموم الوارد يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
 تعاىل يف وصف ، بعضهم يستدل بدليل آخر على نقض هذا العموم ، وهو قول اهللا ضاللة في النار )

فيقولون هي ما دمرت كل شيء فهذا يدل على أنه ليس عموما  (( تدمر كل شيء بأمر ربها ))الريح 

  مطلقا وإمنا عموم خمصص هذا النقطة األوىل

  أي نعم الشيخ :

 النقطة الثانية ، وهو آخر شيء استفدناه منكم ودائما ترددونه وتذكرونه وهو شيء حق واهللا احلمد السائل :

،اليت هي قضية الدليل العام ، وضع الدليل العام الذي مل جير عليه عمل السلف ،و سبق الكالم يف الفتوى 

فهذا حباجة لتوضيح  " أن قيام الدليل الشرعي على الفعل احلادث ، يدل على مشروعيته "أو اجلواب قولكم 

  زائد إذا كان ممكن واهللا تعاىل أعلم  ؟

  ألخري ، أظن الذي ذكرناه فيه اخلري والربكة .بالنسبة لكالمك ا الشيخ :

احلليب : قضية فعل السلف شيخنا ، فعل السلف على الدليل العام ، ألن أهل البدع شيخنا معظم 

  استدالالم يستدلون لكن يستدلون بعمومات مل جتر عليها عمل السلف هذا املراد شيخنا ؟

أخريا ، أما بالنسبة للعموم واآلية اليت ذكرا أا ليست أنا ذهب ذهين إىل غري هذا الذي وضحته  الشيخ :

تعين العموم املطلق ، فهذا ممكن أن يقال لبعض النصوص العامة أا من النص العام الذي أريد به اخلصوص 

بالنسبة للريح ، بال شك أن األرض بقيت باقية لكن تدمر كل شيء مما هو أمام  (( فتدمر كل شيء ))

اخليام والبيوت إىل آخره ، لكن هذا أوال حينما يدعي مدع ، يف نص شرعي عام ، إنه عام  الناس مثال من

خمصص فمعلوم عند علماء األصول مجيعا ، أنه ال جيوز ادعاء مثل هذه الدعوة ، إال باإلتيان بالدليل 

حول قوله عليه  املخصص ، وحنن لنقل اآلن مثاال كنت أذكره بالنسبة ملثل هذه الكلمة اليت ألقيتها آنفا

، فاملبتدعة يعارضون هذه الكلية النبوية ، بقوهلم ال   ( كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار )السالم 

ليس كل بدعة ضاللة  ، وحنن نقول وهذا مما كنا استفدناه من بيانات ابن تيمية رمحه اهللا ، إن النيب صلى 



كثرية وكثرية جدا ، يف خطبه وما كان كذلك فال يصح أن   اهللا عليه وسلم كان يكرر هذه الكلية يف مناسبات

يكون من العام املخصوص ألن تكرار اجلملة ذا  العموم ، مع عدم وضع جبانبها قيد حيفظ الناس أن يقعوا 

يف سوء الفهم هلذا النص ، أنه عام والشارع احلكيم يعين أنه ليس عاما ، فال بد أن يأيت ولو يف بعض 

يقيد هذا النص العام ، لكن الواقع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يوجد يف كل خطبه ، ويف  األحيان بقيد 

( خير الهدي هدى محمد صلى اهللا عليه وسلم ،وشر كل افتتاحياته لكلماته إال هذا النص العام  
موم ، فإذن هذا الع األمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار )

يستحيل أن يدعى فيه أنه عام وخمصوص ، يعين تكرار الرسول عليه السالم هلذه اجلملة ، دائما وأبدا دون 

أن يضع جبانبها ولو يف بعض األحيان  ما يقيده هذا دليل عملي من الرسول عليه السالم أنه يريد أن يرسخ 

طلق الذي ال قيد فيه ، وكنت أضرب وأقرب يف أذهان السامعني هلذه اجلملة ، أا على عمومها ومشوهلا امل

، فال  ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام )هذا العموم الذي ال خصوص فيه ،  مبثل قوله عليه السالم 

يصح ألحد من املسلمني أن يقول ال ، ليس كل مسكر مخر ، وليس كل مخر حرام ، هذا يأيت كاملشاقاة هللا 

(( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير لذكر وللرسول ، فيدخل يف اآلية السابقة ا
(  إىل آخر اآلية فهذه الكلية يف احلديث الثاين ، كذلك الكلية يف احلديث األول   )) ...سبيل المؤمنين 

( كل مسكر ، فهذا عام مطلق ال يدخله التخصيص ، كقوله  كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار )
أما املسألة األخرى اليت أشرت إليها بسؤالك وهي بال شك ليس هلا عالقة ببحثنا  خمر حرام )خمر ، وكل 

  السابق ولذلك أنا ذهبت أفسر ما عالقة السؤال بالسؤال السابق ، مث تبني يل أنه يعين .

مبناسبة ذكر نص عام ورد على خاطر األخ السائل شيء مهم جدا ، وإن كان ليس له صلة  الشيخ :

دعة والكلية السابقة ، هي : أن هناك نصوص عامة يدخل فيها جزئيات من الطاعة والعبادة هذه بالب

اجلزئيات جرى العمل ببعضها يف زمن السلف الصاحل ، لكن مل جير العمل ببعض أجزائها األخرى ، مع أن 

خل يف النص هذا اجلزء مع أنه دا -لو جلست غري هذه اجللسة ، حىت تدفع النعاس عنك  - هذا اجلزء 

( كل العام ، لكن مل جير عليه عمل املسلمني ، فيدخل حني ذلك هذا اجلزء يف عموم قوله عليه السالم 
وال يدخل يف عموم النص الذي خيص عليه ، هذا كمبدأ لكن قد حيتاج لشيء من التوضيح  بدعة ضاللة )

( يد اهللا على الجماعة البتداع يف الدين والبيان ، مثال : من أشهر االحاديث اليت هلا عالقة بالتحذير من ا
، أحاديث كثرية تأمر باجلماعة وخباصة يف  ( عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية )،  )

  ( صالة الجماعة تفضل صالة الفذ )اجلماعة يف الصالة ، حيث قال عليه السالم يف احلديث املعروف 

  كم ؟ 



  مخس وعشرين . السائل :

  فقط مخس وعشرين يخ :الش

  . ... السائل :

وما فيه رواية مخس وعشرين ؟آه هكذا ، يعين روايتان خبمس وعشرين وسبع وعشرين ، طيب ويف  الشيخ :

  حديث آخر تستطيع أن تكشفه لنا ؟ يف فضيلة صالة اجلماعة ، اثنني ثالثة أربعة مخسة ؟

  . ) ...( صالة االثنين أفضل من صالة الواحد و  السائل :

مجيل جدا ، فلنفرض اآلن حنن دخلنا املسجد لصالة الظهر بعد ما أذن ، وكل واحد منا انتحى  الشيخ :

ناحية من املسجد يريد أن يصلي السنة ، واحد خطر يف باله أن يسن سنة حسنة ، فما قال يا مجاعة ملاذا  

صالة الجماعة تفضل صالة الفذ  (عم تصلون وحدانا ، تعالوا لنصلي مجاعة ، قال عليه الصالة والسالم 
( صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده  صالة الثالثة أزكى ،  بخمس بسبع وعشرين درجة )

إىل آخره اآلن خلينا هكذا متبسطني متوسعني بالبحث هذه اجلزئية أال يدخل يف  من صالة الرجلين )

؟ يدخل آه ، إذا كان يدخل فهل جيوز أن  ده )( صالة الرجل أزكى من صالته وحعموم قوله عليه السالم 

نسن هذه السنة احلسنة ؟ ألنه عندنا حديث أمل نقل آنفا إذا جاء مدعي بالبدعة أا بدعة حسنة جاء 

بدليل حنن اآلن جئنا مثال كثريا  ما نطرقه ولعل هذا هو الذي كان أخونا أبو احلارث ، يدندن حوله بسؤاله 

هل نسلم له ؟ اجلواب ال ، ملاذا ؟ للقاعدة اليت  رجل مع الرجل أزكى من صالته )( صالة الجاءنا بالدليل 

ذكرا أخريا ، وقلت أا حباجة ، إىل توضيح وإىل بيان هذا احلديث لو كان يشمل هذه اجلزئية أكان خيفى 

إذا حينما ذلك على السلف ؟ على الصحابة !؟ على التابعني !؟ و األئمة اتهدين ؟ ال خيفى عليهم  

وجدنا املسلمني تتابعوا على عدم التجمع يف هذه اجلزئية كانت هذه اجلزئية ، إذا جتمع املسلمون عليها بدعة 

  ولو كانت تدخل يف عموم النص ، ألن العموم يف هذه اجلزئية مل جير العمل عليه ، واضح هذا ؟

  نعم . السائل :

يم على اجلادة ، ونكون متاما على بصرية يف موضوع السنة فإذا ضممنا هذا إىل ما سبق بيانه نستق الشيخ :

( من سن سنة احلسنة والسنة السيئة ، إذن هذا التجمع على السنة القبلية مجاعة إذا أردنا أن نطبق حديث 
  ، بأي شطرين ندخل هذه اجلزئية بالشطر األول ؟ أم بالشطر اآلخر ؟ حسنة ومن سن سنة سيئة )

  .الشطر اآلخر  السائل :

اآلخر ، ألن هذه بتكون سنة سيئة ، وهنا يقول العلماء لو كان خريا لسبقونا إليه ، فحينما نفهم  الشيخ :

اإلسالم ذا الوضوح وذا البيان املتعلق ذا احلديث فيكون املسلم على هدى من ربه وال يقع فيما ابتدع 



دعة لنقل اليت يسموا عبادة اليوم ، ال تعدم أن الناس كثريا من العبادات ، ألن كل عبادة يف الواقع أو كل ب

جتد نصا عاما ، ال تعدم أن جتد نصا عاما فاجلواب حينئذ حينما يأتوننا بالنص العام ، إنه نربطهم بالسلف 

، هذا النص العام أخي أنت تطبقه على هذه اجلزئية ، هذا السلف كان يفهمه أم جيهله ؟ ال بد من جواب 

يقول كان يفهمه ، أو كان جيهله فإن كانت األخرى فهو جاهل ، ألنه يدعي بأن السلف من جوابني ، إما 

جاهل وهو عامل وهذا منتهى اجلهل والغباوة وإن كانت األوىل وهو الصواب ، أم فهموه ، طيب طبقوه  

  كما أنت تطبقه ؟ 

  ال . السائل :

(( استقم كما اخلطأ ، لذلك يقال إذن اجلواب ال ، إذن ما فهموه بفهمك ففهمك هو عني  الشيخ :
  . أمرت ))

  " وكل خري يف اتباع من سلف *** وكل شر يف ابتداع من خلف "                

  واآلن نستأذن باالنصراف ألنه يف ناس طبعا تعبانني . 

بقة يف نفس املوضوع ، بس شيخنا يعين للفائدة ، شيخنا يف بعض اإلخوة ذكر حول اآلية السا ...احلليب : 

  اليت ذكرا أنا ذكر وجها طيبا ، فأريد أن أعرف رأيكم به ؟

  تفضل . الشيخ :

مما أذن هلا به  فهي على عمومها فما يف داعي أن نقول عام خمصوص  (( تدمر كل شيء ))احلليب : قال  

  مما أذن هلا بتدمريه . (( تدمر كل شيء ))أو أو إىل آخره ، فهي فعال على عمومها 

  ن هذا أشبه بلغز األلفاظ ألنه من أين عرفنا أنه مما أمر أليس من الواقع ؟لك الشيخ :

  احلليب : نعم ، هذا هو الدليل إا على عمومها 

هذا ما دليل ، هذا تأويل كما يؤول غريه ، إنه هذا عام خمصوص هو قال مبا أذن به را ، أو كما  الشيخ :

  كن فهم .قال طيب هذه اجلملة مش مذكورة يف اآلية ، ل

  احلليب : بأمر را .

  فهمت لكن بأمر را حمدود بالنص ؟ الشيخ :

  احلليب : ال ما فيه

  هذا هو الشيخ :

  احلليب : جزاك اهللا خريا يا شيخ .

  وإياك نعم . الشيخ :

  ايش عندك . الشيخ :



اعة التبليغ سؤال يعين شيخنا فقط إن شاء اهللا يكون  بصراحة ، حنن احلمد هللا نعرف أن مج السائل :

عندهم من البدع ، من بعض الضالالت يعين واجلهل ، فإذا كانت مجاعة من هذه اجلماعات يعين يعتقد 

اإلنسان فيها يعين أخف الضرر ، يعين أقل شيء يعين األمري الذي أنت خارج  معه ، على فرض إنه عنده 

ر يعين حضرتك وكذا ، وكان أقل نسبة نوع من العلم ، وإنه يأخذ مثال بكالم ابن باز وبكالم الشيخ ناص

ضالل أو أقل نسبة بدع موجودة يف هذه اجلماعة هل جيوز اخلروج معها ، يعين إذا كان اإلنسان يشعر إنه 

ترقى عنده اإلميان ، يعين ما يتأثر بشكل كبري ،وإنه ممكن يستفيد ويرتقى عنده اإلميان ، ويصري عنده الذي 

يا نقرأ يف الكتب ، ممكن نعرف إنه شيء حرام فقط يكون اإلميان نسبيا يقرأه يف الكتب يعين حنن حال

  متضعضع يعين خاصة إنه اتمع الذي نعيش فيه ، وخصوصا كشباب نتحدث غري متزوج مثال

  نعم الشيخ :

ممكن إذا اإلنسان خرج مع مجاعة يعين كان أقل نسبة ضرر وأقل نسبة بدع موجوده يف هذه  السائل :

خرج وعارف أن هذه بدعة وهذه غري بدعة ، يعين مميز نسبيا على قدر العلم املوجود عنده ، اجلماعة ، و 

فهل جيوز أن خيرج إذا أمن الفتنة وأمن على نفسه ، مع العلم إنه ممكن إذا دعوا بدعاء مجاعي أحيانا يضطر 

ى عليه فعل السلف ، وال للخروج من املسجد يستطيع أحيانا يبني لألمري إنه هذا ال جيوز أو أن هذا ما جر 

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعله ، فهل جيوز إنه اإلنسان خيرج معهم إذا كان  شعر بفائدة بشكل جيد ؟

  أنا أعطيك اجلواب الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

فصيل جواب موجز ال ختاف منه وجواب مفصل تنبسط منه ، اجلواب املوجز ، جيوز وال جيوز ، والت الشيخ :

إذا كان الذي خيرج يف حدود ما ذكرت أنت ، إنه هو ضامن على نفسه ، إنه ما ينحرف مع اجلماعة إىل 

آخره ، جيوز بشرط ويف حدود ما يعلم أيضا أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، إذا رأى من اجلماعة شيئا 

لقرآن الكرمي أما إذا كانوا كما خيالف فينهاهم عن ذلك طبعا ، باحلكمة وباليت هي أحسن كما هو نص ا

نعلم عنهم ، يفرضون على كل من خيرج معهم أن يلتزموا أدب الطريق ، أي أدب مجاعة التبليغ ، وهو أن 

( من رأى منكم منكرا خيضع لنظام الطريق تبعهم ولريئسهم وال يستطيع أن يتكلم بكلمة تدخل يف باب 
، إذا كان حيولون  يستطيع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان ) فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم

بينه وبني القيام ذا الواجب ، فال جيوز له اخلروج معهم ، ومن لوازم هذا الشرط أن يبني للجماعة ، إنه 

خروجكم هذا املقنن بثالث أيام أو بأربعني يوم ، أو حنو ذلك من القيود املعروفة عندهم ، ال أصل له يف 

وحينئذ أعتقد أم إن مسحوا له ، بتكون هذه بداية خري  منهم وإن مل يسمحوا كما نسمع عنهم ،  السنة ،

فحينئذ نقول ال جيوز ألمثالنا من السلفيني اخلروج معهم ، ألم يف هذه احلالة يكونون كجماعة اإلخوان 



م رأيا فيه نصيحة ، والدين املسلمني ، يفرضون حزبيتهم على كل من خيالطهم ، وال يسمحون له أن يقدم هل

النصيحة ، وحنن نعلم عن اجلماعة أن كثريا من إخواننا خالطوهم وملا بدأوا يتكلمون بالتوحيد ،وأن هذه سنة 

  وهذه بدعة قالوا حنن هذا ليس من نظامنا لعله اجلواب واضح ؟

مري الذي خرجنا معه يتقبل اهللا جيزيك اخلري ، يعين حقيقة أنا أردت أن أستوضح األمر ، فكان األ السائل :

  مين ..

أنا ما يهمين األمري ، يهمين املأمور ، األمري بينك وبينه يقول لك خوش كالم ، وما شاء اهللا وبارك  الشيخ :

اهللا فيك ، إىل آخره ، لكن هذا بينك وبينه ، حنن يهمنا الغنمات اليت هو عم يسوقهم أين يسوقهم ؟ على 

املهم وحنن نعرف أن بعض األمراء منهم التبلغيني مطعمني بسلفية حنن هذا  السنة أم على البدعة ؟ هذا

  التطعيم نريد يكون عام ، ما فقط يف بعض الرؤوس ،واضح الكالم ؟ 

  نعم . السائل :


